Prof. Dr habilitowany Zoltán Dinya:

Fakty i argumenty

Nazywam się Zoltán Dinya, jestem profesorem habilitowanym.
Pozwólcie że przedstawię się Państwu w kilku słowach!
Studia wyższe ukończyłem na Uniwersytecie w Debreczynie. Było to w roku 1967. Od
tego czasu przez 25 lat pracowałem tam u boku słynnego profesora Rezső Bognára.
Zakres moich zainteresowań to analiza substancji roślinnych oraz badanie ich wpływu
na filzjologię człowieka. Najwięcej badań przeprowadzałem z użyciem polifenoli
i flawonoidiów. W ciągu mojej kariery naukowej ogłosiłem blisko 200 publikacji, ukazało
się także 8 książek mojego autorstwa. Większość zawodowego życia spędziłem w
kilkudziesięciu krajach świata prowadząc badania naukowe oraz biorąc udział (także
do dnia dzisiejszego) w wielu ciekawych projektach.
Suplementami diety Flavon zajmuję się od 2005 roku i z wielką przyjemnością
zapewniam odpowiednie zaplecze naukowe.
W mojej pracy zajmuję się głownie obrazowaniem i zapobieganiem chorobom oraz
głównymi składnikami codzienności: odżywianiem, stylem życia, suplementami diety i
zdrowym starzeniem się.
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RODZINA PRODUKTÓW FLAVON
(etyczne i naukowe zasady w pigułce)
1. Produkty rodziny Flavon to bezpieczne i tworzone w zgodzie z normami prawa,
poprawiające jakość odżywiania suplementy diety oparte na owocach i warzywach.
2. Produkty rodziny Flavon to nie lekarstwa i ich pozytywny wpływ na organizm człowieka
nie może być utożsamiany z leczniczym działaniem.
3. Produkty rodziny Flavon są poparte badaniami oraz są zgodne z ogólnie przyjętymi
naukowymi tezami o dobroczynnym wpływie warzyw i owoców na żywienie człowieka.
4. Produkty rodziny Flavon to czyste i bezpieczne suplementy diety. Nie zawierają
żadnych powstałych przy produkcji zanieczyszczeń, toksycznych czy mających negatywny
wpływ na zdrowie substancji. Są również wolne od barwników i środków poprawiających
konsystencję i aromat. Nie zawierają również substancji konserwujących
5. Produkty rodziny Flavon należą do warzywno-owocowych suplementów diety o
wysokiej jakości. Dystrybuowane są w wielu krajach na całym świecie. Wysoką jakość
produktów udowadniają zdobyte do tej pory krajowe oraz międzynarodowe nagrody i
wyróżnienia a także przeprowadzone przez wiodące na świecie laboratorium (Brunswick
Laboratories,USA) pomiary wartości „Total ORAC FN”.*
6. Flavon Green jest obecnie jedynym znanym suplementem diety z warzyw w formie żelu.
Wyróżnia się także na tle innych naszych produktów, gdyż w przeciwieństwie do owocowych Flavonów przygotowany jest w dużej mierze z warzyw.
7. Produkty Flavon powstają w naszej fabryce z zachowaniem surowych zasad
bezpieczeństwa produkcji udokumentowanych wprowadzonymi systemami (HACCP,
ISO-22000, audyt: TÜV Rheinland).
8. Badania naszych produktów odbywają sie w nowoczesnym, bogato wyposażonym
laboratorium, które zostało oddane do użytku w roku 2013.
9. Nasze produkty składają się z ponad trzydziestu, troskliwie selekcjonowanych i
przebadanych rodzajów owoców i warzyw.
10. Każdy z licznie znajdujących sie w produkcie składników (spośród których jest
kilkadziesiąt związków i substancji mineralnych) zapewnia niezbędne w zdrowej diecie
fitochemiczne składniki (polifenole / flawonoidy, lignany, terpeny, witaminy, węglowodany,
błonnik, białka/aminokwasy, nitrozwiązki, związki siarkoorganiczne, substancje/substancje
śladowe).
11. Charakterystyczne dla składników naszych produktów są: synergia i
wzmacnianie oddziaływania co potwierdzają wiele razy badania.
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12. Właściwością naszego produktu jest także wysoka absorpcja na poziomie biologicznym
i dzięki temu doskonałe biologiczne wchłanianie zapewnione przez formę żelu.
13. Nasze produkty można można spożywać w dowolnej konfiguracji. Jednoczesne
spożywanie produktów opartych na owocach i warzywach zapewnia organizmowi jeszcze
szersze spektrum substancji odzywczych. Polecane kombinacje: Flavon Green + Flavon
Protect, Flavon Green + Flavon Active
14. Przykaz spożywania owoców i warzyw towarzyszy naszemu życiu od okresu
niemowlęcego do późnej starości. Produkty Flavon przeznaczone są dla osób w każdym
wieku, dlatego też każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.
15. Produkty rodziny Flavon dzięki zawartości witaminy-C przyczyniają się do ochrony
komórek przed skutkami stresu oksydacyjnego.
16. Produkty rodziny Flavon są mikrobiologicznie stabilne dzięki czemu przy zachowaniu
terminu przydatności do spożycia oraz odpowiednich warunków przechowywania
konsumpcja jest całkowicie bezpieczna.
17. Pogorszenie się jakości i zawartości substancji mineralnych będących w produktach
rodziny Flavon po roku przechowywania ich w odpowiednich warunkach jest minimalne.
18. Spożywanie suplementów z rodziny produktów Flavon przyczynia się do a odkwaszenia
organizmu, oraz wspomagania zdrowiej diety alkaicznej (zasadowej).
19. Nasze produkty dla wielu konsumentów charakteryzują się harmonijnym smakiem i
aromatem.
20. Rodzina produktów Flavon nie jest produktem skończonym, wykorzystując najnowsze
wyniki badań oraz rozwój nauki możliwe jest poszerzenie jej i dalszy rozwój o kolejne
składniki oraz produkty.
21. Rodzina produktów Flavon w oparciu o wiedzę na temat zdrowia uzupełnia naszą
dietę, a firma Flavon Group Kft. zapewnia wysoki poziom usług w dostępie do informacji
oraz profesjonalnych szkoleniach.
*Flavon Protect i Flavon Green

